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Aika Keskiviikkona 22.3.2018 klo 16.30-19.45 

  

Paikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska,  kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev läsnä Jaana Suikkanen  

 Jukka Hyvönen läsnä Jouni Kormu  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä poissa Tuula Joenpolvi  

 Ritva-Leena Pousi poissa Tuomo Uutela läsnä 

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä 

 Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 20-37 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 23.2.2018 Hamina 23.2.2018 

 

Allekirjoitukset    

 

  Katja Andrejev Jukka Hyvönen 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 27.2.2018 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 28.3.-10.4.2018. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirk-

koherranviraston ilmoitustaululla 23.3.2018. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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20 § 

Kokouksen avaus 

 

Kirkkoherra piti alkurukouksen ja avasi kokouksen. 

 

21 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 16.3.2018. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

22 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin ja lisättiin kohtaan muut esille tulevat asiat henkiköstön jaksaminen ja palkit-

seminen ja terveiset Unkarista sekä Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat. Käsitellään § 

27 ennen kohtaa 24 ja muutetaan numerointi sen mukaiseksi. 

 

 

 

 

23 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkko-

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Andrejev ja Jukka Hyvönen. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Andrejev ja Jukka Hyvönen. 
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24 § 

Pappisvihkimyksen pyytäminen Haminan seurakunnan palveluksessa työskenteleville teolo-

gian maistereille 

Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

  

Luterilaisen itseymmärryksen mukaan vanhurskauttavan uskon saamiseksi kirkolle ”on asetettu 

evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka” (CA 5). Haminan seurakunnan pappis-

tilanne on tällä hetkellä poikkeustilanteita lukuun ottamatta hyvä. Seurakunnassa on 12 papinvirkaa, 

joista kymmnessä on täydellä työajalla työskentelevä viranhaltija ja yhdessä 60:%n työajalla. Yksi 

virka on ollut täyttämättä syksystä 2014.  

 

Seuraavien kymmenen vuoden sisällä Haminan seurakunnan papistosta eläköityy puolet. Samalla 

joudutaan nykyisellä jäsen- ja talouskehityksellä miettimään myös papinvirkojen osalta, mitkä virat 

täytetään ja mitkä lakkautetaan. Ongelmaksi muodostuu se, että erityisesti pappistyövoimaa vaati-

vien tehtävien – sielunhoito, laitosehtoolliset hoivakodeissa ja hautaan siunaamiset – määrä nousee 

määrällisesti edelleen nykyisestä, mikä johtuu seurakunnan jäsenistön ikärakenteesta. Vaikka kas-

teiden määrä tällä hetkellä alenee voimakkaasti, hautajaiset sitovat pappistyövoimaa käytettynä työ-

aikana noin kolminkertaisesti kastejuhlaan tai avioliittoon vihkimiseen verrattuina.  

 

Yksin Haminaa koskevan väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 

mennessä 7026:een (vuonna 2015 +65 väestön määrä oli 4765; lähde: Haminan ikäpoliittinen oh-

jelma 2011-2019). Virolahden ja Miehikkälän kappeliseurakunnissa ikäluokat painottuvat vielä 

voimakkaammin eläkeiäkäiseen väestöön kuin Haminassa. Näyttää siltä, että jumalanpalveluselä-

män ja kirkollisten toimitusten, erityisesti hautajaisten hyvä toteutus tulevat vaatimaan tulevaisuu-

dessa enemmän pappistyövoimaa, kuin mitä on mahdollista pitää kokoaikaisina Haminan seurakun-

nan palveluksessa.  

 

Käsiteltävän esityksen tarkoituksena on pyytää pappisvihkimystä kolmelle Haminan seurakunnan 

palveluksessa olevalle teologian maisterille, Anna Mykrä-Siljanderille, Nina Palmille ja Maria 

Suurnäkille. Esityksen pääasiallisena perusteena on osaltaan turvata tulevaisuudessa pappisresurs-

sien tarvetta omalla paikkakunnalla, ja toisaalta antaa pitkään seurakuntaa muissa tehtävissä palvel-

leille virahaltijoille lisää mahdollisuuksia jäädä paikkakunnalle ja Haminan seurakunnan palveluk-

seen. Pappisvihkimyksistä päättää viime kädessä hiippakunnan piispa. 

 

Pappeja ei vihitä ns. varastoon, vaan heille tulee olla osoitettavissa seurakuntavirka. Vihkimyksen 

edellytyksenä on joko puolen vuoden täysiaikainen seurakuntairka tai vuoden ajan työskentely 50 

%:n työajalla. Käytännössä seurakunnan kutsu papinvirkaan teologian maistereilleen merkitsisi täs-

sä tapauksessa määräaikaisten virkamääräysten pyytämistä avoinna olevaan tai sijaismääräystä va-

jaalla, 60%:n työajalla tehtäviin virkaan. Seurakunnan näkökulmasta – jotta on mahdollista pysytel-

lä nykyisen kokonaispalkkasumman puitteissa  ja saada aikaan toimivat työaikajärjestelyt – vihki-

mykset olisi mahdollista toteuttaa niin, että määräaikaiset virkamääräykset jakautuisivat kolmen 

vuoden ajalle.  virkamääräystä tällä hetkellä täyttämättä olevaan seurakuntapastorin virkaan ja osit-

tain täytettynä (60 % työajalla) olevaan kappalaisen virkaan. 

  

 

Asian valmistelu ja yhteistoimintamenettely 

Ehdotusta on käsitelty kirkon yhteistoimintasopimuksen (1.2.2017) periaatteiden mukaisesti ensin 

kunkin yksittäisen työntekijän kanssa keskustellen, sitten papiston viikkopalaverissa helmikuussa 
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2018 keskusteluasiana, diakonian osalta kyseisen viranhaltijan ja lähiesimiehen kanssa neuvottelus-

sa 12.3.; kiinteistön- ja ravitsemuspalvelujen esimiehen kanssa 12.3.; ja varhaisnuorisotyön tiimissä 

14.3. (yhden viranhaltijan palaute tuli sähköpostitse). Koko diakoniatiimissä asia käsitellään syksyl-

lä 2018, koska vihkimyspyyntö diakonianviran haltijalle koskee vasta aikaa kesästä 2019 eteenpäin. 

Asiaa on käsitelty myös Haminan seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouksessa 15.3.2018. 

Esityksen valmistelussa on kysytty alustavaa mielipidettä Mikkelin hiippakunnan piispalta Seppo 

Häkkiseltö ja  Kirkon työmarkkinalaitoksen juristilta Timo von Boehmilta. Haminan seurakunnan 

kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa alustavasti kokouksessaan 21.2.2018. Kun Haminan seurakun-

nassa tulevaisuudessa avautuu papinvirkoja täytettäväksi, ne tulee julistaa julkisesti haettavaksi. 

Tässä ehdotuksessa esitetyllä järjestelyllä haetaan vain yksittäistä ratkaisua käsillä olevaan tilantee-

seen ja lisäresurssia edessä näkyvään resurssipulaan.  

  

Vaikutus työnjakoon ja työmäärään määräaikaisen virkamääräyksen aikana 

Työtiimien ja esimiesten edustajien huoli on koskenut ehdotetusta järjestelystä muille työntekijöille 

koituvaa lisätaakkaa.  

– Nina Palmin osalta todettiin, että vahtimestari-siivojan sijaistamisen kannalta paras ratkaisu olisi 

pyytää puolen vuoden virkamääräystä täydellä työajalla. Tämä sopisi myös Nina Palmille. 

– Diakonian osalta palaverissa todettiin, että vaikutus muiden työhön jäisi pieneksi siksi, että diako-

niatyötä on mahdollista tehdä myös papinvirassa, sillä lisäyksellä, että viranhaltijan käytössä ovat 

pappisvihkimyksen jälkeen myös sakramenttien ja kirkollisten toimitusten suorittaminen.  

– Varhaisnuorisotyön osalta vaikutelmaksi tuli, että virkajärjestely ei erityisesti lisää muiden viran-

haltijoiden työmäärää, sillä tässäkin tapauksessa työtehtäviä on mahdollista tehdä sekä papin että 

nuorisotyönohjaajan virasta käsin. Lähiesimiehen kanssa vihkimystä hakeva oli laatinut varsin käy-

tännöllisen suunnitelman työtehtävistä määräaikaisen virkamääräyksen ajalle. Lisäksi palkkasum-

man sisällä on mahdollista palkata tavittaessa leirityöntekijä.  

 

Lapsivaikutusten arviointi 

Nuorisotyönohjaajan pappisvihkimys antaisi hänelle myös virkamääräyskauden loputtua mahdolli-

suuden palvella perheitä kokonaisvaltaisesti nuorisotyönohjaajan virassa, suorittaa kirkollisia toimi-

tuksia perheissä, jotka ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi varhaisnuoriso- ja koulutyön välityksel-

lä. Viranhaltijan vastuualueena on varhaisnuorisotyössä n. 50 % työajasta koulutyö. Pappisvihkimys 

antaisi hänelle lisää mahdollisuuksia toteuttaa koululaisjumalanpalveluksia yhteistyössä paikallisten 

koulujen kanssa. 

  

Virolahden kappelin alueella toimivan diakonianviranhaltijan erityisvastuualueena on perhetyö. 

Pappisvihkimys antaisi myös hänelle mahdollisuuden palvella diakoniatyön kautta tutuksi tulleita 

perheitä kirkollisten toimitustenkin ohella (samoin siunata hautaan työssä tutuksi tulleita iäkkäitä 

seurakuntalaisia). 

 

Järjestelyn aiheuttamat palkkauskulut 

Nuorisotyönohjaajan ja diakonian viranhaltijoiden osalta palkkakulut kasvaisivat molempien osalta 

vuoden kestävällä 50 %:lla seurakuntapastorin työajalla n. 5.200 € (+ sivukulut 24,36 %) verrattuna 

heidän nykyiseen palkkaansa. Vahtimestari-siivoojan palkkauskulu kasvaisi puolen vuoden kokoai-

kaisen seurakuntapastorin virkamääräyksellä 8.650 € (+ sivukulut 24,36 %) €. Lisäksi täytyy palka-

ta sijainen vahtimestari-siivoojan tehtävään. Sijaisen palkkakulu on 14.434 € (+ sivukulut 24,36 %). 

Palkkakustannus jakaantuisi kolmen vuoden ajalle edellyttäen, että Nina Palm ja Anna Mykrä-

Siljander saisivat vihkimyksensä toukokuussa 2018 ja Maria Suurnäkki vuonna 2019. Tällä hetkellä 

on kokonaan käyttämättä täyttämättä olevan seurakuntapastorin palkkasumma vuodelle 2018: 
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41.300 € (+ sivukulut 24,36 %). Vuoden 2018 osalta ratkaisu ei ylittäisi budjetoitua henkilöstön 

kokonaispalkkasummaa.  

 

Virkajärjestelyn vaikutus seurakunnan kokonaistalouteen on lopulta pieni. Yhtenä etuna voi nähdä 

sekä diakonian että varhaisnuorisotyön mahdollisuuden palvella seurakuntalaisia nykyistä koko-

naisvaltaisemmin. Esityksellä on myös myönteisiä lapsivaikutuksia. Lisäksi se antaa lisää mahdolli-

suuksia pitkäaikaisten ja osaavien työntekijöiden jäämiselle Haminan seurakunnan palvelukseen, 

vaikka ei sidokaan heitä. Samalla järjestelyllä on mahdollista tutkia kirkon tulevaisuusvaliokunnan 

mietinnön hengessä yhtä vaihtoehtoa selvitä supistuvien resurssien keskellä. 

 

Tarkoituksena ei ole horjuttaa kirkon virkarakennetta tai palkkausjärjestelmää. Määräaikaisen vir-

kamääräyksen päätyttyä viranhaltijan omaan varsinaiseen tehtävään mahdollisesti lisänä sisältyvä 

papintyön osuus on mahdollista seurantajakson perusteella ottaa huomioon palkkausjärjestelmässä 

esimerkiksi erityisenä lisänä. Kun Haminan seurakunnassa tulevaisuudessa avautuu papinvirkoja 

täytettäväksi toistaiseksi annettavalla virkamääryksellä, ne tulee laittaa kaikkien pätevyyden ja so-

veltuvuuden omaavien julkisesti haettaviksi. 

 

Esitys, puheenjohtaja 
Kirkkoneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimystä  

 

1) TM vahtimestari-siivooja Nina Palmille vailla viranhaltijaa olevaan 3. seurakuntapastorin vir-

kaan määräaikaista virkamääräystä  ajalle 1.6.–31.11.2018 

 

2) TM nuorisotyönohjaaja Anna Mykrä-Siljanderille määräaikaista virkamääräystä varten vs. 3. 

kappalaisen virkaan (40 %:n työajalla) sekä papiston vuosilomien ja virkavapauksien sijaiseksi (10 

%:n työajalla) ajalle 1.6.–31.12.2018, ja ajalle 1.1.–31.5.2019 vailla viranhaltijaa olevan 3. seura-

kuntapastorin virkaan 50 %:n työajalla.  

 

3) TM (huhtikuun lopusta 2018) diakonissa Maria Suurnäkille määräaikaista virkamääräystä varten 

vailla viranhaltijaa olevan 3. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.2019–31.5.2020 50 %:n työajalla. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

25 § 

Herran Kukkaron urakoitsija 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Herran Kukkaron suunnittelukokouksissa päätettiin, että sisäilmasta johtuva peruskorjaus toteute-

taan kokonaisurakkana. Tarjouspyynnöt lähtivät 10.2.2018 ja viimeinen palautusaika oli 16.2.2018 

klo 12.  Määräaikaan mennessä saimme yhteensä yhdeksän tarjousta. Tarjouksia on käsitelty myös 

kirkkoneuvoston kokouksessa 21.2.2018. 
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Tarjouksen antaja Hinta yht. €, alv 0 % Hinta yht. €, alv 24 % 

Artra Oy 463 500,00 574 740,00 

Rakennusliike Komera Oy 465 800,00 577 592,00 

Kymenlaakson Rakennus Oy 498 000,00 617 520,00 

Macra Oy 518 000,00 642 320,00 

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy 525 000,00 651 000,00 

RKM Group Oy 545 910,00 676 928,40 

Oy Rakennuspartio 561 500,00 696 260,00 

Rakennustoimisto Insinööri Linja Oy 660 355,00 818 840,20 

Lmk Lappeenranta 799 000,00 990 760,00 

 

Halvimman tarjouksen tehneen Artra Oy:n Arttu Johanssonin kanssa on neuvoteltu 26.2.2018 ja 

todettu, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 

 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Hyväksytään Herran Kukkaron urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt Artra Oy hintaan 

574.740,00 euroa sis. alv 24 %. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

26 § 

Vuoden 2017 tilinpäätös 

Valmistelija: talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilipäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 

talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

Tilipäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja talou-

desta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tar-

kastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston 

käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun 

loppuun mennessä.” 

 

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). 

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtävä-

alueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt 

ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. 
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Käyttötalousosan toimintatuotot 

- 785.278 euroa, mikä on noin 130.000 enemmän kuin vuonna 2016 ja  220.000 euroa enem-

män kuin oli budjetoitu, syinä mm. 

o puun myyntituotot + 80.000 euroa 

o asunnon lahjoitus + 75.000 

o Itäristin  myyntivoitto  lähes + 10.000 euroa 

o korvaukset hautausmaiden kunnostuksesta Husulassa (tietyöt) 16.000 euroa 

o muut tuet ja avustukset + 10.000 euroa 

Käyttötalousosan toimintakulut 

- 5.075.013 euroa, mikä on noin 137.000 euroa vähemmin kuin vuonna 2016 ja 405.000 euroa 

vähemmän kuin oli budjetoitu, syinä mm. 

o säästö henkilöstökuluissa 310.000 euroa, lomarahojen leikkaukset, avoin virka, ei si-

jaisia, hallitut henkilöstövähennykset (diakonia, toimistot) 

o säästö palveluiden ostoissa 47.000 euroa ( mm. Kipa, puhelinpalvelut, it-palvelut) 

o säästö vuokrakuluissa 15.000 euroa (koneet ja laitteet ja muut vuokrat) 

o säästö ostoissa 25.000 euroa (sähkö, vesi, kirjat, lehdet, lahjaesineet ja huomionosoi-

tukset) 

 

 Menot tot  (talousarvio) %  Tulot (talousarvio) % 

  

Hallinto    696.839     (761.926 ) 91 %   56.358     (61.173)           92 % 

Toiminta 2.344.281   (2.542.062) 92 %  111.749  (119.211)            93 % 

Hautatoimi      817.852     ( 908.633) 90 %  313.305  (257.550)          121 % 

Kiinteistöt 1.216.042    (1.267.978) 95 %  303.866  (125.593)         241  % 

 

Investointimenot olivat 130.578,82 euroa, johon sisältyi Virolahden kirkon käytävämatot 9.221,88 

euroa, Herran Kukkaron suunnittelukuluja 46.356,94 euroa sekä Puolakallion asunnon lahjoitus 

75.000 euroa. Lisäksi investointiosan tuloja oli Itäristin seurakuntatalon myyntivoitto 9.861,59 eu-

roa. 

 

Vuosikate 479.194 euroa positiivinen. Talousarviossa vuosikate negatiivinen. Vuoteen 2016 verrat-

tuna parannusta noin 150.000 euroa. Vuoden 2017 vuosikate kattaa poistot 445.543,53 euroa sekä 

lainojen korot 11.391,64 euroa. Lainojen lyhynnykset olivat 115.106,72 euroa. 

  

Verotulot 4.759.018,56 € toteutui  100 prosenttisesti, vaikka kertymä olikin 1 %  (39.370 €) 

piemenpi kuin vuonna 2016. Joulukuun verokertymä oli huomattavasti parempi, + 28.531 € ja 6,8 

% suurempi kuin vuonna 2016 ja lisäksi joulukuussa maksettiin jako-osuuden muutoksesta koko 

vuodelta kertyneitä veroja n. 97.000 euroa. Myöskin marraskuun tilitys oli parempi vuonna 2017 

kuin 2016. 

 

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 33.650,38 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden 

ylijäämä 95.282,86 euroa. 

Kassavarat lisääntyivät 292.452,17 euroa. 

Seurakunnan taseen loppusumma on 12.147.192,29 euroa. 

 

Tasekirja lähetetään esityslistan mukana. Muut tilinpäätösasiakirjat jaetaan viimeistään kokoukses-

sa. 
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Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto a) päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2017  

tilinpäätöksen ja 

b) jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja sen jälkeen kirkkovaltuus-

ton käsiteltäväksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

27 § 

Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan valinta ja äänestysalue 

Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

 

Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi marraskuussa. Syksyn 2017 kirkolliskokous päätti, 

että vaalipäivää siirretään aiemmasta isänpäivästä marraskuun kolmanteen sunnuntaihin. Vuonna 

2018 vaalipäivä on siis 18.11. Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään tiistaista lauantai-

hin 6. - 10.11.2018.  

 

Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen tulee tiukennuksia. Kirk-

koherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennak-

koäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset 

tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia 

näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää 

välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Sekä vaalipäivä että kelpoisuus-

asiat vaativat eduskunnan hyväksynnän.  

 

Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 4 §:n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka 

kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan 

(KL 23:19 ja KVJ 2:4,1). Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunnan alue 

jaetaan äänestysalueisiin. Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii 

vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta 

tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. 

 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van- 

hempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuo-

lisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään 

sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää 

kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilal-

leen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen. 

 

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan 

äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmi-

jäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. 
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Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee 

olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakun-

nan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta 

jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli 

äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä 

äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.  

 

Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen 

huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa 

voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka. 

 

Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta vaali-

lautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita 

tarpeellinen määrä jäseniä (ks. yleiskirje 1/2018). Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa Haminan seu-

rakunta oli yhtenä äänestysalueena. 

 

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä 

kokouksessa varapuheenjohtajan. Vaalilautakuntaan voi kuulua edelleen kirkkoherra virkansa puo-

lesta  sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Haminan kokoisessa seurakunnassa-

vaalilautakunnan jäseniä on hyvä olla enemmän kuin neljä. Varajäsenet on asetettava siihen 

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  

 

Esitys, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että: 

1) Seurakunta jaetaan kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueiden rajat ja nimet 

noudattavat kappeliseurakuntien ja Haminan emäseurakunnan nimikäytäntöjä ja 

rajoja Kirjuri-väestötietojärjestelmän tarkempien vaaliohjeiden mukaisesti 

2) Kirkkovaltuusto valitsee seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan 12 varsinaista 

jäsentä. 

3) Kirkkovaltuusto valitsee seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan 12 varajäsentä. 

4) Kirkkovaltuusto toteaa, että vaalilautakunta toimittaa seurakuntavaalit 2018. 

5) Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkoherra Juha Tanska kuuluu vaalilautakuntaan 

virkansa puolesta ja toteaa, että vaalilautakunta kutsuu sihteeriksi tiedotussihteeri 

Marja-Leena Tellan 

6) Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

28  § 

Pankkitilin avaaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Haminan seurakunta on hankkinut Katrina-ohjelmiston lisäosat: ilmoittautuminen ja verkkomaksa-

minen. Kaikki ilmoittautumiset hoidetaan jatkossa verkossa salatulla yhteydellä. Tällä hetkellä il-

moittautumiset ovat tulleet sähköpostin välityksellä ja tietoturva siinä ei ole riittävä. Verkkomaksa-
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minen vaatii pankkitilin, jolle ei tule viitesuorituksia. Seurakunnalla on tällä hetkellä vain yksi 

pankkitili, joten joudumme avaamaan uuden pankkitilin. 

 

Taloussäännön III luku 7 §:n mukaan pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta ja tilien käyttöval-

tuuksista päättää kirkkoneuvosto. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Avataan pankkitili Kymenlaakson Osuuspankissa, jonne ohjataan vain verkkomaksut. Pankkitilin 

käyttöoikeus myönnetään talousjohtaja Tarja Partaselle ja toimistosihteeri Joanna Leskiselle. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

29 § 

Seurakuntamestarin irtisanoutuminen 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Seurakuntamestari Eija Haaja on irtisanoutunut tehtävistään 1.5.2018 alkaen. Hän on toimittanut 

irtisanomisilmoituksen 27.2.2018. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään Eija Haajan irtisanomisilmoitus tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

30 § 

Seurakuntamestarin valitseminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakuntamestari Eija Haaja on toiminut Virolahden kirkon suntiona sekä siivooja-vahtimestarina 

Pitäjäntuvalla ja Virojoen seurakuntatalolla. Lisäksi hän on siivonnut Virojoen seurakuntatoimistoa 

sekä Riihiniityn kerhotiloja. Hänen tilalle on palkattava kokoaikainen työntekijä. 

 

Seurakuntamestarin paikka on ollut avoinna 28.2.-15.3.2018 välisenä aikana seurakunnan ilmoitus-

taululla, kotisivuilla, TE-keskuksessa, oikotiellä sekä kirkon rekryssä. Hakemuksessa etsittiin vuo-

rovaikutustaitoista, joustavaa ja oma-aloitteista henkilöä, jonka eduksi luetaan suntion ammattitut-

kinto tai työkokemus vastaavista tehtävistä sekä kirkon jumalanpalveluselämän tuntemusta. Määrä-

aikaan mennessä saimme kolme hakemusta 

 

Ari Solanummi, suntion ammattitutkinnon suorittanut henkilö Lappeenrannasta 

Harri Ståhlberg, hevosalan osaaja Virolahdelta ja 

Melissa Tiitinen, entinen yrittäjä Kotkasta. 

 

Haastattelut suoritetaan maanantaina 19.3.2018 ja haastattelijoina toimivat kirkkoherra Juha Tans-

ka, talousjohtaja Tarja Partanen, kiinteistötyöntekijöiden esimies emäntä Sari Westdorp. 
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Yhteenveto hakijoista jaetaan esityslistan mukana. 

 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään valita seurakuntamestari Virolahdelle haastattelujen perusteella 2.5.2018 alkaen tois-

taiseksi. Esitys annetaan kokouksessa tai lähetetään erikseen. Viran palkan vaativuusryhmä 402 ja 

peruspalkka 1.963,51 euroa, sekä mahdollinen kokemuslisä. 

 

Haastattelijoita toimivat ainoastaan talousjohtaja ja emäntä kirkkoherran sairastuttua. 

 

Työryhmä esittää, että avoinna olevaan seurakuntamestarin virkaan valitaan Harri Ståhlberg. Hänen 

vahvuuksia on yhteistyökyky, myönteinen suhtautuminen seurakuntaan ja haastattelun perusteella 

esille tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet. 

 

Päätös 

Päätettiin valita seurakuntamestarin virkaan Virolahdelle Harri Ståhlberg 2.5.2018 alkaen viran vaa-

tivuusryhmä 402 peruspalkka 1.963,51 €/kk. Virkaan sisältyy 6 kuukauden koeaika. 

 

 

31 § 

Tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen 

Valmistelija kirkkoherra puh. 050 594 3892 

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018. Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti 

kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Viranomaisen tai julkishallinnon elimen on nimettävät tieto-

suojavastaava, joka voi olla myös yhteinen useammalle organisaatiolle.  Tietosuojavastaavan on 

oltava riippumaton. Mikkelin hiippakunnan it-alueelle ollaan nimittämässä yhteistä tietosuojavas-

taavaa. Hänen avukseen seurakuntiin tarvitaan yhdyshenkilöitä, jotka kouluttavat tietosuoja-asioita  

seurakunnassa ja valvovat, että tietosuoja-asetuksen mukaiset tehtävät tulee tehdyksi. Tietosuojasta 

vastaa ylin johto. 

 

Tietosuoja-asioita varten on perustettu Kouvolan it-alueen tietosuojaprojektiryhmä, joka käy läpi 

tietosuojaan liittyvät prosessit. Prosessia vetään ARTER Oy, ja heillä on siihen työkalu ARC. Pro-

jektityöryhmään kuuluu yhteensä yhdeksän jäsentä, kaksi it-alueelta, kaksi Mikkelin tuomiokirkko-

seurakunnasta,  yksi Imatran seurakunnasta, kaksi Kouvolan seurakuntayhtymästä, Haminan seura-

kunnasta Tarja Partanen ja Arter Oy:n edustaja. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Päätetään nimetä Haminan seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöksi talousjohtaja Tarja Partanen. 

 

Päätös 

Esitys hyväsyttiin. 
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32  § 

Virkavapaus, Anne Lamminen 

Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

 

Nuorisotyönohjaaja Anne Lamminen on anonut virkavapaata ajalle 1.9.–30.11.2018 (anomus näh-

tävillä kokouksessa). 

 

Ehdotus, puheejohtaja 

Kirkkoneuvosto myöntää anotun virkavapaan.  

 

Päätös 

Valmistelija siirsi asian jatkovalmisteluun. 

 

 

 

33 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

a) Keskusteltiin henkilöstön jaksamisesta ja palkitsemisesta. 

b) Tuomo Uutela kertoi terveiset Unkarista. 

c) Päätettiin antaa kirkkoherralle valtuutus tehdä viranhaltijapäätös Suomen Lähetysseuran 

vuosikokousedustajista. 

 

 

 

34  § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Lista päätöksistä jaetaan esityslistan mukana. 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 15.2.-15.3.2018.  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

35  § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös 

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut. 
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36  § 

Seuraavat  kokoukset 

 

Ehdotus 

Päätetään seuraavat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuustun kokouksien ajankohdat. 

 

Päätös 

Lähetetään ehdotukset jäsenille ja päätetään sen jälkeen. 

 

 

37 § 

Muutoksenhaku 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 20,21,22,23,26,27, 33 a, 33 b,34,35,36,37 

 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pöytäkirjan pykälät: 24,28,29, 31, 32,33 c 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapi-
tulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
 
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n                               Pöytäkirjan pykälät: 
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,                              Pöytäkirjan pykälät: 
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai                           Pöytäkirjan pykälät:30 
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla .Pöytäkirjan pykälät ja 
valituskieltojen perusteet:  
 
 

 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain 
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu 
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 25 
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) , 300.000 (muut 
erityispalvelut), 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat), 500.000 (käyttöoikeussopimukset) 
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nen ja –aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 

 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 24,28,29,31,32, 33 c 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksi-
annon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myö-
hemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla 
tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 

 
OIKAISUOHJE 

Oikaisun teke-
minen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen oikaisun (Hankintalaki 126 §).  
 

Toimitusosoite 
Oikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  
 

Oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityk-
sellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle 
sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä 
siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Oikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisun sisältö Oikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot oikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 
Oikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirkollis- ja hallintovalitukset 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Puistokatu 29 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 020 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
30 päivää 
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Kirkollisvalitus alistusasiassa 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 
30 päivää 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon ase-
maansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemän-
tenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksi-
antoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin 
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajal-
le myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, 
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankinta-
oikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät  25 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  Valitus-
aika  14 päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Käyntiosoite   Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Telekopio:  029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettä-
misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön 
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois-
sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-
oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa 
asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa 
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeuden-

käyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 


